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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Schmidt Beáta 

Időszak: 2019. 06. 01. - 2019. 08. 31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2019. június 4. - HK ülés 

● 2019. június 12. - HK ülés 

● 2019. június 17. - HK ülés 

● 2019. június 19. - Kari Tanács ülés 

● 2019. július 21. - HK ülés  

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. június 12. - PB ülés (2 h) 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2019. július 31. - KKB Piacozás (1h) 

Kollégiumi ülések: 

● 2019. június 3. - Monitoring ülés (0,5h) 

● 2019. június 6. - Mentor gyűlés (0,5h) 

● 2019. július 1. - Monitoring ülés (0,5h) 

● 2019. augusztus 2. - Monitoring ülés (0,5 h) 

Referensi, felelősi munkák: 

● Kollégiumi referens 

o Idegenlégiós igényfelmérés KEFIR-en keresztül 

o Nyári szobabeosztás kialakítása 

o KEFIR üzenet a végleges nyári kollégiumi férőhelyekről 

o Idegenlégiós lista elkészítése 

o Őszi kollégiumi felvételi lebonyolítás 

▪ Egyes homogén csoportok férőhelyeinek kiszámítása 

▪ Felsőbbéves 

● Jelentkezés kiírása 

● Mentorok és doktorandusz hallgatók kiválogatása 

● Problémás hallgatók kiválogatása a KI-tól kapott lista alapján 

● Felsőbbévesek pontszámainak számítása 

● Előzetes majd végleges eredmények kihirdetése KEFIR-ben 
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● Várólista feltöltése és frissen tartása (utólagos jelentkezések 
kezelése) 

▪ Elsőéves 

● Jelentkezés kiírása 

● Doktorandusz hallgatók kiválogatása 

● Problémás hallgató nem volt 

● MSc elsőévesek mind bekerültek 

● BSc elsőévesek pontszámainak számítása 

● Előzetes majd végleges eredmények kihirdetése KEFIR-ben 

● Várólista feltöltése és frissen tartása (férőhely visszamondások 
kezelése) 

▪ TTK-s gólyaszobák kiválasztása (nincs rá igény és nem lakott ott senki 
nyáron) 

▪ Kollégiumi felvételi statisztikák összeírása és elküldése Rémai Zsoltnak 

▪ Őszi szobabeosztás kialakítása 

▪ 2019. augusztus 30. - Gólyaszobák átvétele, hibák összeírása a GHK-
val, a kollégiumi üzemeltetés irányításában (2h) 

▪ TTK-sok segítése a jelentkezési időszakban, problémák megoldása, 
kérdések megválaszolása 

o 2019. szeptember 1. - Gólyaköltözés segítése (8:00-16:00) 

 

Egyéb munkák: 

● Kari PR Bizottságba delegált tagként 

o Science Camp   

▪ megbeszélés Lázi Mártával és Módos Dáviddal a programok és a 
jelentkezett diákok egyeztetéséről (1,5-2h) 

▪ Segítő hallgatók kiválasztása, csapatvezető párok összeállítása 

▪ Megbeszélés a segítőkkel - megbeszéltek, illetve egyéb információk 
kiküldése e-mailben 

▪ Tábor lebonyolítása 

o Felvételi kalauzhoz TTK szóhármasra való igény továbbítása a HK felé 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 57 000 Ft 
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